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ກອງປະຊຸມວຊິາການ ເພືື່ ອປະກອບຄ າເຫນັໃສື່ ຮື່ າງນຍິາມໄມທ້ ື່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົ
ໝາຍ ຄັງ້ ວນັທ  26 ກນັຍາ 2016
ທ ື່ ໂຮງແຮມ ວຽງຈນັພລາຊາ

1. ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງການສາ້ງຮື່ າງຂ ຕ້ກົລງົວື່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໂຮງງານປຸງ
ແຕື່ ງໄມ ້

2. ໂຄງສາ້ງຂອງຮື່ າງຂ ຕ້ກົລງົ
3. ວຽກງານໃນຕ ື່ ໜາ້
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1. ຄວາມຄບືໜາ້

• ທມິງານຂອງກມົອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ ໄດ ້ສກຶສາສາ້ງ ຮື່ າງເອກະສານ ແຕື່  ທາ້ຍປ  2015.
• ຄະນະທມິງານຂອງກມົອຸດສາຫະກ າ ແລະ ຫດັຖະກ າ ໄດສ້ມົທບົກບັຄະນະທມິງານຂອງ Lao Pro-

FLEGT ແລະ ຕວົແທນຈາກພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ໄດເ້ລ ື່ ມສກຶສາສາ້ງຮື່ າງຂ ຕ້ກົລງົກື່ ຽວກບັການຄຸມ້ຄອງ
ໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກ ຂອງໂຮງງານປຸງແຕື່ ງໄມນ້  ້ແຕື່ ຕົນ້ປ  ( ເດອືນ ມ ນາ) 2016 ເປັນຕົນ້ມາ ແລະ ຄາດ
ຄະເນຈະໃຫສ້ າເລດັແມື່ ນໃນເດອືນ ກ ລະກດົ 2016, ແຕື່ ມ ການແກື່ ຍາວມາຮອດປະຈບຸນັ ເນືື່ ອງຈາກວື່ າ ມ 
ວຽກງານຫຼາຍຢື່ າງເຂົາ້ມາ ໂດຍສະເພາະແມື່ ນການເຂົາ້ຮື່ ວມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານຕາມຄ າສັື່ ງເລກທ  
15/ນຍ ຂອງ ທື່ ານນາຍກົລດັຖະມນົຕ 

• ຂະບວນການໃນການສາ້ງ: ໄດມ້ ການປະຊຸມກນັ, ການປະສານງານທາງອ ເລກັໂຕຣນກິລະຫວື່ າງທມິງານ
ຂອງທມິງານຢ ື່ ໃນປະເທດ ແລະ ຜ ຊ້ື່ ຽວຊານຢ ື່ ຕື່ າງປະເທດ, ການປະຊຸມຄົນ້ຄວາ້-ປະກອບຄ າເຫນັຢ ື່ ພາຍໃນ 
ຫຼາຍຄັງ້

• ຄັງ້ຫຼາ້ສຸດ, ໃນລະຫວື່ າງວນັທ  21-23 ກນັຍາ 2016 ໄດມ້ ການປະຊຸມປະກອບຄ າເຫນັຂອງຕວົແທນຈາກ
ພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ ຊຶື່ ງໄດມ້  ຮື່ າງເອກະສານສະບບັຫຼາ້ສຸດແລວ້
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ການຄຸມ້ຄອງຕື່ ອງໂສກ້ານສະໜອງໄມ ້ໃນປື່ າຜະລດິ

ການເກບັ /ວເິຄາະ/ສມົທຽບຂ ມ້ ນ ໃນ
ລະບບົ ຄອມພວິເຕ  ; ການປະຕບິດັຕາມ ນິ
ຍາມໄມທ້ ື່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍຂອງ ສ 

ປປ ລາວ

 Log list
 Log numbers
 Log species
 Log quantity

 Log volume inputs
 Log number
 Log species
 Sales and Buy contract
 Wood sales Invoice
 Loyalty taxes invoice
 Log volumes dispatch to 

next destination

 Wood volume Input record
 Wood volume Output record
 Wood/ Wood base material 

balance
 Quantity Product sales / export
 Wood sales invoice
 Finished product sales invoice

• Auction 
• Tax
• Invoice ref
• Log list and 

numbers?

ການສມົທຽບຂ ມ້ ນ
ການກວດກາຢັງ້ຢືນ

 Forest Inventory volume
 Planned harvest
 Approved volume
 Approved quota ref.
 Harvested volume

Reconciliation

Reconciliation

Reconciliation

Reconciliation

Reconciliation

ການສມົທຽບຂ ມ້ ນ
ການກວດກາຢັງ້ຢືນ
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2. ໂຄງສາ້ງຂອງຮື່ າງຂ ຕ້ກົລງົວື່ າດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກຂອງໂຮງງານປຸງແຕື່ ງໄມ ້

ຮື່ າງ: ຂ ຕ້ກົລງົໝວດທ  I: ບດົບນັຍດັທົື່ ວໄປ ປະກອບມ  4 ມາດຕາ (ມາດຕາ 1 ຈດຸປະສງົ, ມາດຕາ 2 ການຄຸມ້
ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກໂຮງງານປຸງແຕື່ ງໄມ,້ ມາດຕາ 3 ການອະທບິາຍຄ າສບັ, ມາດຕາ 4 ຂອບເຂດການນ າໃຊ)້
• ໝວດ ທ  II: ແຫຼື່ ງທ ື່ ມາຂອງໄມ ້ມ  4 ມາດຕາ ( ແຫຼື່ ງທ ື່ ມາຂອງໄມ,້ ໄມເ້ຂດປື່ າຜະລດິ, ໄມເ້ຂດກ ື່ ສາ້ງ
ພືນ້ຖານໂຄງລື່ າງ, ໄມເ້ຂດປ ກ)

• ໝວດທ  III: ການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ເຂົາ້, ການຜະລດິ ແລະ ໄມສ້ົນ້ອອກ ມ  3 ມາດຕາ (ການຄຸມ້ຄອງສົນ້ເຂົາ້, 
ການຄຸມ້ຄອງການຜະລດິ, ການຄຸມ້ຄອງໄມສ້ົນ້ອອກ)

• ໝວດທ  IV: ການບ ລຫິານຈດັການໄມສ້ົນ້ເຂົາ້-ສົນ້ອອກ ມ  1 ມາດຕາ: ຄວາມຈ າເປັນອນັພືນ້ຖານສ າລບັ
ໂຮງງານ

• ໝວດທ  V: ການຕດິຕາມລະບບົເອກະສານ, ການເຄືື່ ອນຍາ້ຍຜະລດິຕະພນັໄມ ້ແລະ ແບບຟອມເອກະສານ
ຕື່ າງໆ ມ  5 ມາດຕາ( ການເກບັຮກັສາເອກະສານ, ການເຄືື່ ອນຍາ້ຍໄມທ້ື່ ອນ ແລະ ຜະລດິຕະພນັໄມ,້ 
ແບບຟອມຕື່ າງໆ, ການນ າໃຊລ້ະຫດັ, ໜາ້ທ ື່ ຂອງເຈ ົາ້ໜາ້ທ ື່ ການຄາ້)

• ໝວດທ  VI: ນະໂຍບາຍຕ ື່ ຜ ມ້  ຜນົງານ ແລະ ມາດຕະການປັບໄໝຕ ຜ ລ້ະເມ ດ ມ  2 ມາດຕາ ນະໂຍບາຍຕ ື່ ຜ ມ້  
ຜນົງານ ແລະ ມາດຕະການປັບໄໝຕ ຜ ລ້ະເມ ດ)

• ໝວດທ  VII: ບດົບນັຍດັສຸດທາ້ຍ ມ  2 ມາດຕາ (ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຜນົສກັສດິ)
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ບາງຈດຸທ ື່ ຕອ້ງເອາົໃຈໃສື່

1. ຮ ບແບບ ແລະ ລກັສະນະຂອງເອກະສານນ ຕ້ອ້ງມ ຄວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ສອດຄື່ ອງກບັຫຼກັການ
ຂອງການສາ້ງນຕິກິ າ ຂອງ ສປປລາວ

2. ຄ າສບັທ ື່ ສ າຄນັ, ການອະທບິາຍຄ າສບັ... ເຫນັຄວນໃຫມ້ ຄວາມສອດຄື່ ອງ ແລະ ກມົກຽວກບັເນືອ້
ໃນ ຫຼ ືຄວາມໝາຍ ທ ື່ ໄດມ້  ການອະທບິາຍ ຫຼ ືແປຄວາມໝາຍຢ ື່ ໃນກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ
ອືື່ ນ ທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງ
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3. ວຽກງານໃນຕ ື່ ໜາ້

1. ປະຊຸມເປ ດກວາ້ງຄັງ້ສຸດທາ້ຍເພືື່ ອປະກອບຄ າເຫນັຈາກພາກສື່ ວນທ ື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທງັພາກລດັ ແລະ 
ພາກທຸລະກດິ ຈາກສ ນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິື່ ນ, ຊຶື່ ງຄາດຄະເນໃສື່ ຕົນ້ເດອືນ ຕຸລາ 2016

2. ປັບປຸງຄນືຈາກຜນົຂອງກອງປະຊຸມເປ ດກວາ້ງ
3. ນ າສະເໜ ຂັນ້ເທງິ ເພືື່ ອຂ ອະນຸມດັປະກາດໃຊເ້ປັນທາງການ
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Q & A

Thank you!!!!


